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خالصه کتاب استراتژی های پیشرفته فروش
نویسنده: برایان تریسی - ترجمه: تیم مدیرسبز

خالصه مطالب
• تفکری که نسبت به خود دارید، تعیین کننده تفکر خریداران نسبت به شما است.

• خود را رئیس کادر فروش بدانید.

• با افزایش قدرت فردی ، نگرشی که نسبت به خود دارید را بهبود بخشید.

• باور داشته باشید به دلیل کار سخت و صادقانه شایسته هر موفقیتی هستید.

• سپاسگزار و قدردان باشید.

• رابطه با خریدار قلب فروش است.

• شناخت دکمه های حساس خریدار و فشار دادن آن ها، به ایجاد انگیزه خرید کمک 

می کند.

• ظاهر شما بر اشتیاق خریدار برای خرید اثر می گذارد.

• لباس هوشمندانه یکی از بایدهای فروش است.
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• در سال های اخیر اهمیت نهایی کردن فروش در مقایسه با اهمیت اعتماد سازی 

و ایجاد ارتباط کاهش یافته است، اما ناتوانی در نهایی کردن فروش بعد از انجام 

سایر کارها، به اندازه یک فروش جدید هزینه دارد.

 

استراتژی های پیشرفته فروش
برایان تریسی دستورالعملی کامال ساختارمند و ساده برای فروشندگان تدارک دیده 

است. سبک نوشتاری او ساده است و عمدا به کارهای اثربخش و بی اثر در فروش 

اشاره می کند. تریسی یافتن نواقص استراتژی های فروش را ساده می کند، اما باعث 

نمی شود خود را مقصر بدانید. درحالی که اعتراف می کند بدون تغییر بعضی نواقص 

هم می توان موفق شد، اما نشان می دهد هر فروشنده ای با تصحیح آن ها موفق تر 

می شود. او اقداماتی عالی، خاص و محکم برای بهبود توان فروش ارائه می دهد.

متخصصینی  به  همچنین  و  نوپا  فروشندگان  به  را  کتاب  این  خواندن  مدیرسبز 

تازه کار  فروشندگان  کنند.  به روز  را  دانششان  می خواهند  که  می دهد  پیشنهاد 

می توانند استراتژی فروشی برای خود تعیین کنند، درحالی که کهنه کارها یک یا دو 

مطلب جدید می آموزند که آن ها را به اوج می رساند. مدیران فروش می توانند این 

کتاب فوق العاده را برای کارمندانشان تهیه کنند.

 

روانشناسی فروش
کیفیت تفکر، تعیین کننده کیفیت زندگی است. 80 درصد موفقیت در فروش به 

نگرش و 20 درصد به استعداد بستگی دارد. عزت نفس پائین دلیل اصلی شکست 

در فروش است. برای افزایش عزت نفس و غلبه بر ترس از طرد شدن، چند گام 

مثبت برای بهبود تصویر ذهنی تان از خود بردارید.

خود را کارمندی مستقل یا رئیس شرکت فروش حرفه ای تان ببینید. فکر کنید تنها 

شخص مسئول در تعیین سرنوشت اقتصادیتان هستید. ابتدای هر ماه چکی به 

مبلغی که می خواهید در آن ماه کسب کنید، برای خود بنویسید. آن را به تاریخ 

آخر ماه صادر کنید. بقیه ماه به چگونگی کسب آن درآمد فکر کنید.
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خود را مشاور بدانید نه فروشنده. به جای اینکه با هدف فروش به خریداران نزدیک 

شوید، با مشتریان مالقات کرده و به حل مشکالتشان کمک کنید. قبل از پیشنهاد 

محصول به خریدار شرایط او را کامال درک کنید.

فروش با قانون طالیی )با دیگران طوری رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار 

به  واقعا  اگر  کنید.  جایگزین  فروش  با  را  رفتار  کلمه  فقط  کنید.  تمرین  را  کنند( 

پیشنهادهای  و  می شوید  آماده  آن ها  با  جلسه  از  قبل  دهید،  اهمیت  خریداران 

خوبی ارائه می دهید.

 

قدرت فردیتان را بهبود بخشید
اگر مردم دوستتان داشته باشند و از بودن در کنارتان لذت ببرند، خرید می کنند. 

آن ها مستقیما به شخصیتتان پاسخ می دهند. نگرشی که نسبت به خود دارید 

تعیین کننده نگرش خریداران نسبت به شما است.

می توانید قدرت فردی خود را در هفت گام بهبود بخشید:

کارها،  شدن  خراب  هنگام  آوردن  بهانه  به جای  بپذیرید.  را  کارتان  مسئولیت   .1

تقصیر را بپذیرید. آن وقت می توانید به روش های اجتناب از تکرار مجدد آن اشتباه 

فکر کنید.

2. تعبیر مثبتی از مسائل داشته باشید. در مواجهه با مشکالت خوش بین باشید، 

زیرا باعث می شود مشکالتی که باعث تضعیف روحیه و ناامیدی بدبین ها می شود 

را از میدان به در کنید.

3. به عالی بودن متعهد باشید. باور کنید شایسته بهترین ها هستید: بسیاری افراد 

و  کار سخت  سایه  در  بدانید  کنند.  غلبه  نداشتن«  »استحقاق  مانع  بر  نمی توانند 

صادقانه و عزم و اراده شایسته هر موفقیتی هستید.

4. مقاومت. باید بیش از دیگران مشتاق ماندن و کار کردن باشید: اگر به خود 

و توانایی تان برای موفقیت باور داشته باشید، مقاومتتان افزایش می یابد. وقتی 

خسته و ناامید هستید، نظم شخصی الزم برای ادامه راه را داشته باشید.
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5. صداقت. خریداران صداقت را مهم ترین ویژگی فروشنده می دانند. یکرنگی باعث 

بهتری  احساس  باشید،  روراست  اطرافیان  و  خود  با  اگر  می شود.  اعتمادبه نفس 

نسبت به خودتان پیدا می کنید. در رفتار و گفتارتان کامال صادق باشید.

6. سپاسگزار باشید. برای داشتن سالمتی، خانواده، خانه، ماشین و کار سپاسگزار 

نگذارید.  میان  در  خریداران  با  را  نگرانی های شخصی  یا  مشکالت  هرگز  باشید. 

بگویید: »وضع کسب وکار عالی است« و »بهتر از این نمی شود«. اگر به مردم بگویید 

از زندگی تان راضی هستید، در واقعیت هم شادتر می شوید.

به شما می دهد  عمیقی  کار هدف  این  کنید.  تعیین   و خاصی  اهداف شفاف   .7

که وجه تمایز فروشندگان برتر است. برای هر ماه، فصل و سال اهداف فروش و 

درآمد مکتوب داشته باشید. همچنین، اهدافی برای سالمتی، خانه و خانواده تان 

بنویسید. اهداف باعث می شوند زمان و منابعتان را هوشمندانه تر اختصاص دهید.

 

رابطه با خریدار: قلب فروش
ایجاد و حفظ روابط باکیفیت با خریداران جوهره فروش حرفه ای در عصر جدید 

است. قابل اعتماد و معتبر باشید.

همه فروشندگان برتر هفت ویژگی دارند:

را دوست  راحت  و  افراد شاد  مردم  نمی کنند.  و محکوم  انتقاد، شکایت  1. هرگز 

دارند. از زندگی شخصی تان شکایت یا از رقبا انتقاد نکنید. تنها نگرانیتان در دنیا 

حل مشکل خریدار است.

2. پذیرش. یاد بگیرید دیگران را بدون قضاوت یا انتقاد بپذیرید. لبخند بزنید. گرم 

و دوستانه باشید. هر چه پذیرش بیشتری نسبت به دیگران داشته باشید، آن ها 

هم بیشتر پذیرای شما هستند.

می کنند.  پیدا  خوبی  احساس  ببینید،  را  دیگران  موفقیت های  وقتی  تائید.   .3

از شما  از دیگران باشید. خواهید دید همه جا  همیشه دنبال فرصتی برای تقدیر 

استقبال می کنند.

https://modiresabz.com


5

او  عزت نفس  می کنید،  تشکر  کسی  از  وقتی  »متشکرم«.  بگویید  فقط  تشکر.   .4

افزایش می یابد. عادت کنید از هر کسی برای هر کاری تشکر کنید.

5. تحسین. تحسین صمیمانه خود نسبت به ویژگی ها، موفقیت ها یا دارایی های 

زندگی شان  به  اگر کاری کنید مردم احساس خوبی نسبت  کنید.  ابراز  را  نفر  یک 

داشته باشند، آن ها نیز حس خوبی به شما پیدا می کنند.

6. توافق, هرگز با خریدار احتمالی بحث نکنید. حتی اگر آن شخص کامال اشتباه 

می کند، آن را به زبان نیاورید. ایجاد ارتباط مهم تر از حق به جانب بودن است.

7. توجه دقیق. گوش دادن به خریدار کاری فوق العاده است و مقاومت و تردید 

اولیه که مانع روابط فروش جدید است را از بین می برد.

 

انگیزه دادن برای خرید
مثبت  احساسات  نشانه  سبز  دکمه های  است.  دکمه  از  پر  خریدار  سینه  قفسه 

مثل عشق، غرور و امنیت هستند و دکمه  های قرمز احساسات منفی مانند ترس، 

عصبانیت و خشم را نشان می دهند. باید تا حد ممکن دکمه های سبز را فشار دهید 

و از دکمه  های قرمز دوری کنید )مگر اینکه دکمه قرمز به هدفتان کمک کند(. شاید 

الزم باشد برای نشان دادن ضررهای نخریدن محصول، دکمه قرمز خریدار را فشار 

دهید.

اشتیاق به دست آوردن و ترس از دست دادن دو دلیل اصلی خرید است. در هر 

ارائه فروش از این دو محرک استفاده کنید.

 

بر خریدار احتمالی اثر بگذارید
ظاهر شما بر تصمیم خرید اثر می گذارد. باید برای موفقیت لباس بپوشید. لباس 

هوشمندانه یکی از الزامات فروش است. نمی توانید با لباس ارزان قیمت محصول 

را به خریداران پردرآمد بفروشید. نکات دیگر:
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برای آقایان
• فقط کراوات ابریشمی بزنید. پلی استر قابل قبول نیست. رنگ کراوات باید با رنگ 

کت وشلوار هماهنگ باشد. سایه یا طرح کراوات باید با پیراهن هماهنگ باشد.

قهوه ای  بپوشید.  مشکی  کفش  باشد.  تک رنگ  و  شلوار  از  تیره تر  باید  جوراب    •

خوش رنگ هم مناسب است. انتخاب با خودتان است.

• موی صورت مانع موفقیت است. یک فرد موفق ریش دار با اصالح آن موفق تر 

می شود. مردم حس می کنند افراد ریش دار چیزی را پنهان می کنند. سیبیل نشانه 

سردرگمی است، انگار نتوانستید برای ریش گذاشتن تصمیم بگیرید و این سردرگمی 

را با سیبیل جبران کرده اید.

• موی بلند اصال پذیرفتنی نیست. همین.

 

برای بانوان
• مردم به ظاهر آراسته و طرز لباس پوشیدنتان بسیار دقت می کنند.

• وقتی لباس می خرید، دو برابر همان پول را صرف خرید نصف آن لباس ها کنید 

و لباس های گران تری بخرید.

 

برای آقایان و بانوان
• کفش هایتان باید همیشه واکس خورده باشد.

فروش  در  ضرر  دالر  هزاران  باعث  ساالنه  نامرتب  یا  کثیف  خراب،  دندان های   •

می شود.

• به بوی بدنتان حساس باشید. صبح ها قبل از خارج شدن از خانه کارهای بهداشتی 

الزم را انجام دهید.

• اگر سیگار می کشید، مسواک بزنید، دستتان را بشویید، از دهان شویه استفاده 

کنید و در فضای باز سیگار بکشید تا دود خارج شود. سعی کنید این عادت خود را 

تا حد ممکن مخفی نگه دارید.
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• خریداران سرتاپایتان را ورانداز می کنند و آن وقت تصمیم می گیرند شما را جدی 

بگیرند یا نه.

 

خریداران مناسبی پیدا کنید
اگر در ابتدای فرایند فروش خریدار احتمالی را در یکی از چهار گروه زیر دسته بندی 

کنید، فروش پرباری خواهید داشت:

1. خریدار موفق: این فرد کسی است که کسب وکارش خوب پیش می رود. فروش 

بهتر  می خواهند  و  موفق هستند  خودشان  زیرا  است،  ساده  بسیار  گروه  این  به 

شوند. به آن ها نشان دهید چطور با خرید از شما شرایط فعلی شان بهبود می یابد.

2. خریدار مشکل دار: این فرد محصوالت و خدمات شما را حالل مشکل می داند. 

خریداران مشکل دار در مالقات اول هیچ عالقه ای به محصوالت و خدماتتان نشان 

نمی دهند. بااین وجود، اگر در ابتدا عالقه ای نشان ندادند، احتماال آن را از شخص 

دیگری خریده اند. به آن ها بگویید محصول یا خدمتتان چه کمکی به افرادی با 

شرایط مشابه کرده است. اگر به نفعشان است، اجازه دهید شخصا برای خودشان 

تصمیم بگیرند.

3. خریدار راحت طلب: این خریدار از شرایط موجود راضی است و نیازی به تغییر 

نمی بیند. ازآنجاکه این افراد هیچ فوریتی برای حل مشکل ندارند، فرصت  خوبی 

برای فروش محصول نیستند.

4. خریدار منفی: این افراد نفرت انگیز هستند. فروشندگان را تحقیر می کنند و اغلب 

معتقدند خرید محصول یا خدمت شما هدر دادن پول است. هرگاه فهمیدید با 

خریدار نوع چهار روبه رو هستید، مودبانه گفتگوی فروش را تمام کنید.

 

نهایی کردن فروش: بازی آخر
اهمیت نهایی کردن فروش در مقایسه با اهمیت اعتمادسازی، تعیین نیازها و ارائه 

راه حل کاهش  یافته است. هنوز هم نهایی کردن، آخرین مرحله فروش است. در 

این قسمت به چند تکنیک محبوب و موثر این کار اشاره می کنیم:
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• نهایی کردن با دعوت: ساده، آسان و با وقار است. فروش را به این شکل نهایی 

کنید: »تاکنون همه چیز خوب پیش رفته است؟« اگر مطمئن شدید خریدار هیچ 

اعتراضی ندارد، او را به خرید دعوت کنید. »اگر چیزی که نشان دادم را دوست 

دارید، چرا امتحانش نمی کنید؟«

به  خرید  تصمیم  از  را  خریدار  ذهن  روش  این  با  فرضیه:  ارائه  با  کردن  نهایی   •

مالکیت محصول و لذت بردن از آن معطوف کنید. بپرسید: »آیا تا اینجا از محصول 

راضی بوده اید؟« اگر جواب مثبت داد، بگویید: »در گام بعدی باید تایید شما را 

بگیرم و آن را با شرکت هماهنگ کنم. برنامه ریزی اولیه را تا سه روز آینده انجام 

می دهیم و کل سیستم تا آخر ماه نصب و اجرایی می شود.«

• نهایی کردن با ارائه جایگزین: این روش برای خریدارانی جذاب است که گزینه های 

متعدد را دوست دارند. با پرسیدن: »کدام را ترجیح می دهید، الف یا ب؟« فروش 

را نهایی کنید. تصمیم خریدار هر چه باشد، فروش انجام می شود. سعی کنید دو 

گزینه ارائه کنید. حتی اگر یک محصول هم ارائه می کنید می توانید از این روش 

استفاده کنید. چند گزینه برای روش پرداخت یا ارسال ارائه دهید.

 

درباره نویسنده
برایان تریسی هر سال برای بیش از 100 هزار نفر سمینارهای عمومی و خصوصی 

و   IBM و   Northwestern عمر  بیمه  شرکت  فورد،  خودروسازی  می کند.  برگزار 

Hewlett-Packard از مشتریان او هستند. او نویسنده کتاب »موفقیت حداکثری« 

و نویسنده/ راوی بیش از 30 برنامه آموزشی صوتی و تصویری است.
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